Hållbarhetsrapport 2021

Innehållsförteckning

Denna hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6 kapitel 10§.
Det är Karlstads Energis styrelse som ansvarar för att rapporten tas fram.
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Affärsmodell
Input

Karlstads Energi

Output

Ekonomi

Vision

Produkter och tjänster

Ekonomiskt värde skapas

• 604 GWh levererad förnybar
och återvunnen värme
• 128 GWh producerad förnybar el
• 771 GWh levererad miljömärkt el
• 15 600 ton insamlat restavfall
• 4 700 ton insamlat matavfall
• 19 000 ton insamlat grovavfall

• Betalning till leverantörer
för varor och tjänster:
1 006 mnkr
• Löner och förmåner till
anställda: 76 mnkr
• Inbetalda skatter: 20
mnkr
• Sponsrade regionala
aktiviteter

• Rörelseresultat: 140
mnkr
• Omsättning: 1 354
mnkr
• Eget kapital: 318 mnkr
• Obeskattade reserver:
1 005 mnkr
• Långfristiga skulder:
259 mnkr
Personal

• 150 medarbetare och
ett stort antal vikarier.
Insatsvaror

• 593 GWh flis
• 3 GWh bioolja
• 29 GWh värme från
Stora Enso
• 39 GWh elförbrukning
• 152 GWh utsorterat
restavfall
Infrastruktur

• Två fliseldade kraftvärmeverk
• En avfallseldad hetvattenpanna
• Reservanläggningar
• 35 mil fjärrvärmeled-

ningar
• Bränsleplan
• Sex återvinningscentraler
• Djupdalens avfallsanläggning och deponi
• Två biogasdrivna sopbilar
• 13 sopbilar som drivs
med HVO-diesel. Fem
av bilarna har elektriska
aggregat
Socialt/relationer

• Vi ägs av Karlstadsborna
• Produkt- och tjänsteutveckling
• Personalutbildning
• Kundutbildning
• Stöd till det regionala
föreningslivet
• Samarbete med andra
bolag och branschföreningar
• Utvecklingsprojekt med
regionen och universitetet
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Främst med ny energi
• Vi har Sveriges nöjdaste
kunder
• Vi har Sveriges mest
engagerade medarbetare
• Vi är ett föregångsbolag
inom alla våra verksamheter
• Vi är ledande inom
hållbarhet

Biprodukter

• 3 601 ton träaska som återförs till skogen
• 7 156 ton slagg för återvinning
Utsläpp och avfall

Hållbara

Nära

Framåt

Ny energi som förbättrar
Varje dag

• Biogen koldioxid
• Fossil koldioxid
• Kväveoxid
• Flygaska
• Utsläpp från bränsletransporter

Påverkan

Hållbara erbjudanden

• Uppvärmning med låg
miljöpåverkan
• 100 procent miljömärkt
levererad el till konkurrenskraftigt pris
• Omhändertagande av
avfall för material- och
energiåtervinning samt
deponi
• Nyckelfärdiga solcellspaket
• Energikartläggningar
Hållbar verksamhet

• Tar vara på resurser som
annars skulle gå förlorade
• Producerar förnybar el
samt förnybar och återvunnen värme
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• Bidrar till att utsläppen
av koldioxid sänks med
ungefär 200 000 ton
årligen
Ansvarsfull partner

• En säker och hälsosam
arbetsmiljö för Karlstads
Energis medarbetare och
leverantörer
• Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
• Upplåter yta till återbrukare på några av våra
återvinningscentraler
• Långsiktiga avtal och relationer med leverantörer
• Skapar regionala arbetstillfällen genom den egna
verksamheten och regionala inköp
• Stöttar det lokala föreningslivet
• Praktikplatser och exjobb
till elever och studenter
• Attrahera framtidens
arbetskraft
• Deltar i utvecklingen av
framtidens energisystem

Ett rekordår – på flera sätt
Högsta elpriserna. Största elhandelsvolymen. Och bästa resultatet någonsin. Ja, 2021 var ett rekordår på flera sätt.
Till skillnad från 2020 bjöd det gångna året på något
som liknade en normal vinter och det gav fjärrvärmeverksamheten möjlighet att prestera på topp. De skenande
elpriserna under andra halvåret blev för många en otrevlig överraskning och satte energifrågorna högst upp på
agendan för såväl privatpersoner som företagskunder.

Positivt med energifrågor i fokus
Med respekt för att de högre elpriserna har varit bekymmersamma för många är det i grunden positivt att energifrågorna hamnar i fokus. Det är en nyckel för att vi ska
klara av klimatutmaningarna. Med en medvetenhet om
att låga elpriser inte är en evig sanning följer ett behov
och en vilja att se över hur man kan påverka sin egen energiförbrukning oavsett om det handlar om uppvärmning
av villan eller att producera pappersmassa. Att inse att
det finns möjligheter att energieffektivisera, att styra sin
elförbrukning över dygnet och att bli sin egen elproducent
med solcellslösningar lockar många.
För Karlstads Energi öppnar det många möjligheter att
hjälpa våra kunder med nya produkter och tjänster samtidigt som det också blir lättare att få gehör för argument
om fjärrvärmens fördelar. Den är prismässigt stabil: Jämför en prishöjning på 1 procent för året, med elpriset som
i november och december 2021 var 200 – 400 procent
högre än motsvarande period året innan.

Välförtjänt uppmärksamhet för kraftvärmen
Ett annat argument för kraftvärmen, som fått välförtjänt
uppmärksamhet under turbulensen på elmarknaden,
är att förnybar el produceras lokalt när den behövs som
bäst. Att välja fjärrvärme som uppvärmningsform i stället
för eldrivna värmepumpar får alltså en dubbelt positiv
effekt för energibalansen och stabiliteten i det lokala
elsystemet. Just behovet av ökad produktion av förnybar
el som är planerbar är en av de makrofrågor som hamnat
i fokus till följd av ökande elpriser och omställningen mot
ett fossilfritt samhälle.
De höga elpriserna och framför allt den stora volatiliteten på elmarknaden har skapat osäkerhet och utmanat
rådande affärsmodeller. För Karlstads Energis del har det
inneburit stora utmaningar för elhandelsverksamheten,
där vi trots en stor tillväxt i kundvolym till nya rekordnivåer haft lönsamhetsproblem, framför allt i slutet av året.
Situationen påverkar förstås hela branschen och utmanar
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oss att utveckla de elhandelsprodukter som fungerar för
både kunder och oss som leverantör.

Rekordresultat för fjärrvärmen
Övriga delar av verksamheten har däremot gått mycket
bra och för fjärrvärmens del väsentligt mycket bättre
än föregående år. Faktum är att resultatet 2021 är det
bästa i fjärrvärmeverksamhetens historia. Det är förstås
så att yttre omständigheter kan få en stor påverkan på
resultatet, både positivt och negativt. Till exempel ledde
den milda vintern 2020 till stora försäljningstapp, medan
elpriserna var gynnsamma för producenter 2021 (dock
inte för elhandlare). Men en förutsättning för en långsiktigt hållbar lönsamhet är att bolaget och dess medarbetare ständigt arbetar med att förbättra och effektivisera
verksamheten för att skapa de bästa förutsättningarna.
Bolagets förändringsresa, Ny Energi 2025, har resulterat i att vi har en mer ändamålsenlig organisation och
anläggningar i bra skick med hög tillgänglighet, till följd av
ett mer systematiskt underhållsarbete och inte minst ett
engagemang och en förbättringskultur bland personalen.
Stort fokus har lagts på systematiskt arbetsmiljöarbete
och vi blev i februari certifierade enligt ISO 45001. Alla
medarbetare förväntas delta aktivt för att förbättra
säkerheten i arbetsmiljön och särskild vikt läggs på de
arbetsplatser och arbetsmoment med flest riskmoment.
Vi ser bland annat över hur trafikfarliga situationer kan
undvikas vid sophämtning och 1 januari 2022 justerar vi
renhållningstaxan för att öka incitamenten för kunderna
att välja bort dragavstånd och därmed bidra till en bättre
arbetsmiljö för våra sophämtare.
En stor och betydelsefull utvecklingsinsats som påbörjades under året var byggandet av ny infrastruktur i
Karlstad, ett fjärrkylanät. Samtidigt som det är ett starkt
komplement till fjärrvärmen, är det en viktig hållbarhetsfråga som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan under lång tid framöver. De första kunderna kommer
att kopplas på fjärrkylanätet under 2023.
Genom att fortsätta utveckla
bolaget ska vi uppnå vår
vision om att bli främst med
ny energi. På så sätt skapar
vi en bra grund för stabila
Erik Kornfeld, vd
resultat de kommande åren.
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Våra hållbarhetsfrågor

Dialog med våra intressenter

Vi fortsätter att prioritera arbetsmiljön främst men även minskad kli-

Kunden är vår viktigaste intres-

Intressenter

Aktiviteter

Frekvens

matpåverkan, hög tillgänglighet och produkt- och tjänsteutveckling

sent. Vi genomför årligen under-

Kunder

tillhör våra viktigaste hållbarhetsfrågor.

sökningar bland våra kunder för

Webbplats
Kundservice
Kundbesök
Kundkontakter
Kundmöten el
Kundmöten fjärrvärme
Nyhetsbrev via e-post
SKI-undersökning
Prisdialog fjärrvärme
Kundsynpunkter
Sociala medier

Löpande
Löpande
Löpande
Dagligen
3-6 gånger/år
3-6 gånger/år
Vid behov
En gång om året
Årligen
Löpande
Löpande

Medarbetare
& fack

Intranät
Arbetsplatsträffar
Personalinformation
Facklig representation
i styrelsen
Samverkansmöten
Utbildningar
Medarbetardialog

Löpande
Löpande
Löpande
1 gång/månad

Ägare

Styrelsemöten
Ägardialog
Årsstämma

1 gång/månad
Löpande
1 gång/år

Karlstadsborna

Öppet hus
Sponsring av
ungdomslag
Studiebesök

1 gång vartannat år

att utveckla bolaget i rätt riktning. Vi för även en kontinuerlig
Prioriterade
hållbarhetsfrågor
En säker arbetsmiljö
Under vår förändringsresa
Ny Energi 2025 har arbetsmiljön hela tiden stått i fokus. Grundregeln är att våra
medarbetare och entreprenörer alltid ska kunna lämna
arbetet i samma skick som
de kom.

Minskad klimatpåverkan
Karlstads Energi ska bidra
till att minska sin och sina
kunders klimatpåverkan.

Hög tillgänglighet
Att leverera våra samhällsviktiga tjänster har varit en
utmaning under pandemin,
men det har varit något
vi lyckats bemästra.

Produkt- och tjänsteutveckling
En viktig del i vår förändringsresa är att erbjuda nya
produkter och tjänster som
våra kunder efterfrågar.

Bidrar till globala
hållbarhetsmål1

Hållbarhetsrisker

Så förebygger vi
riskerna

Risk för allvarlig personskada eller sjukdom. Psykisk ohälsa i
pandemins spår.

Ett systematiskt arbetsmiljöoch säkerhetsarbete med
fokus på förebyggande. Kontinuerligt arbete med säkerhetskulturen i bolaget.

Kundundersökningar brukar visa att vi är ett av landets mest omtyckta energibolag. SKI-undersökningen
bland våra el- och fjärrvärmekunder 2021 bekräftade
att den bilden fortfarande stämmer. Vi fick utmärkelsen Sveriges nöjdaste fjärrvärmekunder både bland
privat- och företagskunder. Bland elhandelskunderna
hamnade vi på en tredje plats.
För att behålla toppositionen kommer vi att fortsätta
arbetet med att förbättra våra digitala tjänster, vilket
efterfrågas av kunderna.

Förbrukning av icke
förnybara resurser,
transporter, emissioner
till luft som kan påverka miljön negativt.

Risk för allvarliga
avbrott hos kund med
konsekvenser som
påverkar samhället
och regionen vi är verksamma inom.

Risk för minskad lönsamhet och missnöjda
kunder.

Infrastruktursatsningar som
minskar vår, och därmed Karlstadsbornas, klimatpåverkan.
Ett systematiskt miljöarbete
med tydliga hållbarhetsmål.

Förebyggande underhåll av
anläggningar och ledningsnät. Kontinuitetsplanering
och regelbundna möten med
krisledningsgruppen under
pandemin för att kunna
leverera våra samhällsviktiga
tjänster.
Mål att lansera 10 nya
produkter och tjänster under
året. Försäljningssidan fick
ytterligare resurser.
Översyn hur vi ytterligare kan
utveckla våra anläggningstillgångar.
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dialog med övriga intressenter.

1www.globalamalen.se

Som kommunalt bolag ägs vi av Karlstadsborna. Våra
verksamheter styrs utifrån ägardirektiv och resultatkrav som ägarna beslutar om.
En viktig faktor för att vi ska fortsätta vara ett framgångsrikt energibolag är att våra medarbetare trivs
och kan utvecklas hos oss. Därför genomför vi
varannan månad en medarbetarundersökning för att
fånga upp hur samarbetet och ledarskapet upplevs i
bolaget.

Mänskliga rättigheter

8 gånger/år
Efter behov
2 gånger/år

Löpande
Löpande

Vi vill vara en god kraft i regionen och köper därför
varor och tjänster från närområdet så långt det är
möjligt. Vi har nära kontakt med våra leverantörer
och gör bedömningen att de efterlever de mänskliga
rättigheterna.

Leverantörer &
entreprenörer

Upphandlingar
Projektmöten

Löpande
Löpande

Myndigheter

Dialog i olika frågor

Löpande

När vi gör större upphandlingar som annonseras internationellt kräver vi att alla anbudslämnare lämnar
en försäkran att mänskliga rättigheter respekteras i
leverantörsleden. Vi har inte noterat några brott mot
mänskliga rättigheter.

Universitet

Samarbete kring
utbildning
Examensjobb
Utvecklingsprojekt

Löpande

Nätverksträffar med
branschföreningar

Löpande

Sammantaget gör vi bedömningen att vi kan fokusera
på andra förbättringsområden.

Bransch

Löpande
Löpande
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En hållbar investering för framtiden
2021 godkände kommunfullmäktige i Karlstad vår investering i ett fjärrkylanät – ett viktigt strategiskt beslut som kommer att minska vår och
våra kunders miljöpåverkan under lång tid framöver.
1948 var Karlstad först i landet med att bygga ett permanent fjärrvärmenät. I Yttre hamn uppfördes ett fliseldat
kraftvärmeverk som hjälpte till att trygga elförsörjningen
för Karlstad Mekaniska Werkstads verksamhet på Lamberget. Restvärmen från elproduktionen användes för att
värma bostäder i samma område.
Sedan dess har fjärrvärmen successivt byggts ut i staden
och är nu den dominerande uppvärmningsformen i Karlstads centrala delar. Det är ingen överdrift att påstå att
fjärrvärmen, genom att ersätta oljeeldning i fastigheterna,
har varit en av de mest betydelsefulla miljösatsningarna i
Karlstad under efterkrigstiden.
2021 tog Karlstads Energi ett nytt strategiskt beslut som
kommer att påverka staden under lång tid framöver – en
investering i ett fjärrkylanät.

Fjärrkyla bygger på samma princip som fjärrvärmen –
kylan produceras i en central anläggning och distribueras
till kunderna via ett ledningsnät. Och återigen kommer
kraftvärmeverket i Yttre hamn att spela en nyckelroll i
denna nya infrastruktursatsning. Det är här vi kommer att
producera kylan som ska levereras till innerstan.

Frikyla under stora delar av året
Fjärrkyla har flera miljöfördelar jämfört med konventionella eldrivna kylmaskiner. Under merparten av året kan
vi använda den naturliga kylan i Vänervattnet för att kyla
lokaler och industrier. Det kallas frikyla.
I och med att kylan produceras vid en central anläggning i
stället för lokalt hos kundenblir satsningen mer resurseffektiv än konventionell kyla.
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Liksom fjärrvärmen är fjärrkylan dessutom mycket driftsäker. Eftersom kylan distribueras i ett större system minskar
risken för problem hos kunderna. Kundernas behov av
underhåll av sina maskiner minskar också kraftigt. När efterfrågan på kyla är som störst räcker inte den naturliga kylan
i Vänervattnet till. Då använder vi i stället återvunnen värme
från vår avfallspanna för att producera kyla med så kal�lad absorptionskylteknik. På så sätt använder vi resurserna
smartare.
När kunderna bytte sina oljepannor mot fjärrvärmen frigjordes mycket plats i kundernas lokaler. Så är det även med
fjärrkylan. I stället för stora bullrande kompressormaskiner
kommer fjärrkylan göra att kunderna kan använda sina lokaler på ett smartare sätt.
Ytterligare en fördel är att fjärrkylakunderna slipper använda
miljöfarliga köldmedier vilket minskar användningen och
utsläppen av freoner.
När konventionella kylmaskiner ersätts av fjärrkyla minskar
belastningen på det lokala elnätet. Då frigörs effekt som i
stället kan användas till exempelvis elbilsladdning.

Sist men inte minst har fjärrkyla ett konkurrenskraftigt pris.
Precis som med fjärrvärmen slipper fjärrkylakunderna de
stora prissvängningarna på elmarknaden och kan i stället
vänta sig ett stabilt och förutsägbart pris.
Under 2022 börjar vi bygga vårt fjärrkylanät från Yttre hamn
mot innerstan via Herrhagen, samma väg som vi på 1970-talet drog fjärrvärmenätet. Vi kommer också påbörja arbetena
vid produktionsanläggningen vid gamla kraftvärmeverket.

Lokal kylalösning redan 2022
Planen är att de första kunderna i centrala Karlstad ska
kopplas på fjärrkylanätet sommaren 2023. Men vi har
kunder som vill att ha levererans av kyla tidigare. Vi har
därför tecknat avtal med kunder om en lokal kylalösning där
vi tillfälligt producerar kylan till tre fastigheter med konventionella kylmaskiner. Dessa fastigheter kopplas senare på
fjärrkylanätet när detta är utbyggt.
Eftersom fler kunder har uppmärksammat att fjärrkylan är
på väg att byggas ut förs liknande diskussioner med andra
fastighetsägare i centrala Karlstad.
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Miljöredovisning

Bolagsmål 2021
Status

Fjärrvärmeproduktion

Elproduktion

Ursprungsmärkt el

Bolaget ska fasa ut användning av fossil olja till fjärrvärmeleverans till 2030.
Åtgärd 2021: Utredning om vi i stället för att bygga om brännare för stödeldning kan använda
förnybar HVO-diesel.
Bolagets separata insamling av matavfall i kommunen för produktion av biogas ska öka.
Åtgärd 2021: Insamlingen av matavfall minskade även 2021, delvis beroende på minskat svinn från
storkök i och med coronapandemin.
Bolagets förnyelsebara elproduktion ska öka.
Åtgärd 2021: Ingen ny förnybar elproduktion togs i drift 2021. Vi planerar att sätta solceller på en byggnad
vid Hedenverket under 2022. Dialog förs med olika parter om sol- och vindkraftsprojekt.

Trädbränslen 72,8 %
Avfall 22,4 %
Bioolja 0,4 %
Fossil olja 0,2 %
Stora Enso prima bio 1,6 %
Stora Enso spillvärme 2,2 %
Stora Enso prima fossil 0,5 %

Förnybart 100 %
Fossilt 0,0 %

Vatten 75 %
Vind 17 %
Bio 8 %

0,80

Avfallsinsamlingens utsläpp
per körda mil, kg CO2 e/km
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Hushållsavfallets innehåll av plastförpackningar i restavfallet ska minska.

0,59

6

Åtgärd 2021: Andelen villahushåll som tecknat sig för extrakärlet för pappers- och plastförpackningar
fortsatte att öka under 2021 men nådde inte målet på 30 procent.

0,53

0,49
0,35

4

Bolaget ska aktivt verka för ökat återbruk av insamlat material.

2016

2017

2018

2019

0,31

2020

2021

Åtgärd 2021: Kontakter togs med tre återbrukare under 2021.

Fossiloljebaserad
2018		2019		2020		2021		Mål
produktion		

Bolaget ska kommersiellt erbjuda produkten kyla.
Åtgärd 2021: Kommunfullmäktige godkände investeringen i fjärrkyla hösten 2021.
Införsäljning till kunder har påbörjats.

Inklusive start- och stödolja

-		

0,8		

0,47		

0,8		

0,5

%

*Ny beräkning från 2019.

Tillgänglighet			2018		2019		2020		2021		Budgetmål
Heden 1			

95,0		

90,7		

95,7		

96,0		

96,0

%

Heden 2			

99,7		

96,7		

91,7		

99,7		

98,0

%

Heden 3			

96,0		

98,3		

99,9		

99,9		

98,0

%

Fjärrvärmenät			

99,99		

99,99		

99,99		

99,99		

99,94

%

Restprodukter		
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Bottensand			2 626

ton			Träaska		3 601

ton

Rökgasreningsrest		1 616

ton			Slagg		7 156

ton

Bottensanden använder vi som konstruktionsmaterial. Träaskan återförs till skogen enligt Skogsstyrelsens rekommendationer. Slaggen behandlas och metaller sorteras ut. Resten av slaggen används som konstruktionsmaterial på Djupdalens avfallsanläggning. Rökgasreningsresten skickas till Norge där den används som del i en process. Slutprodukten
11
används som fyllnadsmaterial i ett kalkbrott på ön Langöya.
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Vi ställer inte in - vi ställer om
Hög tillgänglighet och en säker arbetsmiljö är två av våra viktigaste
hållbarhetsfrågor.
Under 2021 lyckades vi fortsatt upprätthålla en mycket hög tillgänglighet i våra samhällsviktiga verksamheter trots utmaningarna med pandemin. Dessutom certifierade vi oss under året enligt ISO 45001 – ett
ledningssystem för arbetsmiljö.
Stora delar av Karlstads Energis verksamhet klassas
som samhällsviktig och det ställer särskilt höga krav på
leveranssäkerhet i våra verksamheter, även under en
pandemi. Värmen ska produceras och distribueras, elen
ska som vanligt produceras när den behövs som mest
och rest- och matavfall ska hämtas in. Saker Karlstadsborna tar för givet.
Två år in i pandemin kan vi konstatera att vi har lyckats
leverera våra tjänster utan några större driftstörningar,
mycket tack vare personalens engagemang och vilja att
lösa de utmaningar vi ställts inför längs vägen.
En annan förklaring till att vi lyckats är vårt förebyggande
arbete, bland annat i form av riskanalyser och kontinuitetsplaneringar. I våra kontinuitetsplaneringar tittar vi på
olika tänkbara scenarier och hur vi kan hantera dem. Vår
krisledningsgrupp har gjord regelbundna analyser och
ställningstaganden under pandemin.
För att minska risken för smitta bland personalen delade
vi upp vissa arbetsgrupper så att exempelvis några
fjärrvärmetekniker utgick från ett temporärt kontor. Vi såg
även över schemat för skiftgång i driften för att minska
risken för smittspridning.

Precis som tidigare under pandemin arbetade de medarbetare som hade möjlighet hemifrån under större delen
av året.

Certifierade enligt ISO 45001
Arbetsmiljö är en annan av våra mest prioriterade hållbarhetsfrågor. Under 2020 påbörjades arbetet med att
certifiera oss enligt ISO 45001, ett ledningssystem för
arbetsmiljö, och i början av 2021 fick vi vår certifiering.
Med ett ledningssystem på plats stärks vårt systematiska
arbetsmiljöarbete ytterligare.
Vårt mål är att alla medarbetare och entreprenörer ska
lämna vår arbetsplats i samma skick som de kom. Därför
strävar vi efter målet att inga incidenter som leder till
sjukskrivning (Lost Time Incident, eller LTI) ska inträffa.
Efter mer än ett år utan LTI var två medarbetare inblandade i en arbetsrelaterad trafikolycka i juli, som resulterade
i en kortare sjukskrivning.
Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av vår arbetsdag. För att underlätta rapportering har vi infört verktyget
Enia där våra medarbetare kan rapportera riskobservationer och tillbud direkt i sin telefon.

Vi noterade högre sjuktal under 2021 jämfört med
tidigare år, i synnerhet under slutet av året då omikronvarianten av coronaviruset spred sig i samhället. För att vi
skulle kunna hämta Karlstadsbornas rest- och matavfall
tog insamlingen in fler vikarier än normalt.
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Antal anställda
År
2019
2020
2021

anställda
153		
155
150		

kvinnor		
34		
37		
38		

män
119
118
112

Sjukdagar
År
2019
2020
2021

anställd
8,3		
9,4		
10		

kvinna		
11,7		
11.2		
5,6		

man
7,3
8,9
11,5

Föräldrapenningdagar
År
2019
2020
2021

anställd
3,1		
3,7		
5,3		

kvinna		
3,0		
4,3		
8,1		

man
3,2
3,6
4,3

Tillfälliga föräldrapenningdagar
År
2019
2020
2021

anställd
3,7		
4,2		
2,6		

kvinna		
2,3		
3,6		
2,4		

man
4,2
4,4
2,6

Avvikelser (olyckstillbud)
År
2019
2020
2021

Rapporterade
avvikelser		
9			
11			
11			

avvikelser som lett
till sjukskrivning
6
2
2

Riskobservationer*

tillbud*

2020
2021

40
84

82			
207			

* Nytt mått 2020
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Viktiga steg mot ett mer
jämställt bolag
Energibranschen har länge varit mansdominerad och situationen har
sett likadan ut på Karlstads Energi. Under de senaste åren har flera steg
tagits för att öka jämställdheten i bolaget.
Under året gjorde vi en översyn och uppdaterade våra riktlinjer för sponsring. Syftet med uppdateringen var att göra
sponsringen mer jämställd – något vi började tillämpa
under 2021.
Ett initiativ i branschen är starten av det ideella nätverket
Kraftkvinnorna. Sommaren 2021 publicerade de en lista
över Sveriges mest jämställda energibolag. Kriterierna
var bland annat hur stor del av personalen som utgörs av
kvinnor, hur könsfördelningen ser ut i styrelsen samt om
vd och styrelseordförande är man eller kvinna.
Karlstads Energi placerade sig på en sjätte plats av
landets 268 energibolag bland annat tack vare att vi har
42 procent kvinnor i styrelsen och en kvinnlig styrelseordförande.

På rätt väg
På personalsidan har vi fortfarande en bit kvar till ett jäm-

ställt bolag men vi är på rätt väg. Exempelvis har andelen
kvinnliga avdelnings- och enhetschefer ökat från sex
procent 2015 till 37 procent 2021. Andelen kvinnor i bolaget har ökat från 20 till 25 procent de senaste fem åren.
Ledningsgruppen består av tre kvinnor och fyra män.
En annan del i vårt arbete med jämställdhet 2021 var att
alla chefer och ledare i bolaget gick på normspaning. Spaningen resulterade i ett antal åtgärder som genomfördes
under året, bland annat att vi nu använder lika många
män och kvinnor i våra rekryteringsannonser. Bilder på
vår webb och i marknadsföringsmaterial speglar nu också
mångfalden bland vår personal på ett bättre sätt.
Under året har bolaget även deltagit i branschföreningen
Energiföretagens förändrings- och ledarskapsprogram
Qraftsamling. Något som ledde till att vi uppnått väsentliga förbättringar i bedömningen av vår normplattform som
Add Gender gjorde före och efter genomfört program.
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Hälften till damerna i nya FBK-avtalet

Vårt jämställda samarbetsavtal med FBK uppmärksammades stort i regiontidningarna och uppskattades mycket
i sociala medier av kunder och av Färjestads andra samarbetspartners.

Sponsring är ett sätt att synliggöra varumärket Karlstads
Energi och de värden vi vill att det förknippas med. Därför
väljer vi våra sponsringssammanhang med omsorg.
Under året gjorde vi en översyn och uppdaterade våra
riktlinjer för mer jämställd sponsring.

Team Rynkeby

Karlstads Energi har sedan många år ett väl utvecklat
samarbete med Färjestad BK. De köper el och fjärrvärme
av oss och vi har under flera år varit en av klubbens
större samarbetspartners.

Under året var vi fortsatt en samarbetspartner till Team
Rynkeby Värmland. Team Rynkeby är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år, genom att cykla till
Paris, samlar in pengar till barn med cancer och deras
familjer.

När vi under 2021 förlängde samarbetet med FBK var
villkoret från oss att hälften av ersättningen i avtalet öronmärktes till föreningens dam- och flicklag. Förhoppningen
är att vårt bidrag kan möjliggöra att damlaget kan ta det
efterlängtade klivet upp i högsta serien, SDHL, och att fler
flickor väljer hockey som fritidsaktivitet.

2021 samlade Team Rynkeby totalt in 99 miljoner kronor
till organisationer som hjälper barn med kritiska sjukdomar, varav 36 miljoner kronor gick till Barncancerfonden
och Barnhjärtfonden i Sverige.

Genom ställningstagande vill vi tillsammans med Färjestad BK, två av länets starkaste varumärken, bidra till
att göra skillnad och få fler företag att ta steg i riktning
mot ett mer jämställt Värmland. Vi utmanar även landets
övriga energibolag att fördela sin sponsring mer jämställt.

Under julveckan delade Karlstads Energi ut matkassar till
behövande i samarbete med bland annat Stadsmissionen. På så sätt hoppades vi skänka lite julglädje till dem
som lever i utsatthet.

Utdelning av matkassar
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Hållbara

Bolags- och verksamhetsmål 2021

Vår verksamhet ska bidra till en
minskad miljöpåverkan och
ett skönare, mer hållbart liv för
våra kunder.

Status

Nära

Bolagets kunder ska bland de nöjdaste i landet.

Vi finns till för våra kunder och
samarbetspartners inom det
geografiska området där vi verkar,
i första hand Värmland.

Resultat 2021: Enligt Svenskt Kvalitetsindex har vi landets nöjdaste fjärvärmekunder, både på
privat- och företagssidan. Vi har landets tredje nöjdaste elhandelskunder.
Bolaget ska öka sin försäljning av el.

Framåt

Resultat 2021: Vi levererade 771 GWh el, den största volymen i bolagets historia och 87 GWh mer än 2020.

Vi erbjuder och utvecklar produkter
och tjänster inom vår bransch samt
engagerar befintlig och framtida
arbetskraft.

Bolagets marknadsandel i Värmland ska öka.
Åtgärd 2021: Vi anordnade och deltog på fyra kundevent i Värmland.
Solcellsproducerad el från kunder ska öka.
Resultat 2021: Volymen solcellsproducerad el som vi köper av våra kunder ökade med knappt 1 GWh under året.
Vi klarade därmed inte vårt mål på 3 GWh.
Större andel fjärrvärme för uppvärmning av Karlstad.
Resultat 2021: Både våra interna mål på 5 GWh nyförsäljning av fjärrvärme samt 1 GWh förtätningar uppnåddes.
Godkänd certifiering ISO 45001 under 2021.
Åtgärd 2021: Vi certifierade oss enligt ISO 45001 i början av 2021.
0 olyckor med sjukfrånvaro 2021.
Resultat 2021: En olycka med en sopbil sommaren 2021 ledde till två kortare sjukskrivningar.
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Sveriges nöjdaste fjärrvärmekunder
finns i Karlstad
Efter att länge ha legat med i toppen när det gäller kundnöjdhet bland
fjärrvärmekunder fick vi 2021 kliva högst upp på prispallen.
Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har vi nämligen Sveriges nöjdaste
fjärrvärmekunder – både på privat- och företagssidan.
2018 och 2020 fick vi utmärkelsen Sveriges nöjdaste elhandelskunder av SKI. 2021 hamnade vi på en hedrande
tredje plats bland elkunderna.

Detta vill vi vara genom att bland annat stötta kultur- och
föreningslivet i Värmland. På så sätt vill vi göra kulturen
och idrotten mer tillgänglig för värmlänningarna.

Även på fjärrvärmesidan har vi legat med i toppen under
flera år utan att riktigt nå ända fram. Det gjorde vi 2021 –
två gånger om.

Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstads genomförde vi ett antal samarbeten under 2021.
Bland annat bidrog vi till den populära ljuspromanden
på Sandgrundsudden som för andra året i rad lockade
många att promenera runt bland de ljussatta konstverken.

Enligt SKI har vi numer Sveriges nöjdaste fjärrvärmekunder. Såväl våra privat- som företagskunder gav oss det
högsta betyget av de deltagande bolagen.
Fjärrvärmekunderna uppskattar främst vår driftsäkerhet
och service. Om något krånglar med fjärrvärmen behöver
kunderna bara lyfta luren så kommer våra tekniker och
hjälper till – dygnet runt och året runt. Att dygnet runt-service ingår är inte så vanligt förekommande bland fjärrvärmebolagen i Sverige.
En annan styrka som våra fjärrvärmekunder lyfter fram är
att det är lätt att komma i kontakt med oss.
Kunderna efterfrågar lite mer proaktivitet från bolagets
sida när det gäller nya produkter och tjänster kopplade
till fjärrvärmen. Något vi kommer att arbeta med under
2022. En annan sak vi kommer fokusera på under 2022
är att erbjuda fler digitala tjänster.
Enligt SKI är den viktigaste framgångsfaktorn vår image,
alltså hur vi uppfattas som bolag. Vi ska inte bara leverera
våra samhällsviktiga tjänster under årets alla dagar – vi
vill också vara en god kraft som bidrar till utvecklingen i
regionen.

Tredje upplagan av Energiruset
Efter ett ofrivilligt uppehåll under 2020 på grund av pandemin kunde tredje upplagan av Energiruset genomföras
2021. Det är ett populärt motionslopp i Mariebergsskogen.
Enligt vår medarrangör, IF Göta, har pandemin gjort att
antalet deltagare i motionslopp har minskat kraftigt det
senaste året.
Trots det avverkade mer än 400 deltagare 2021:s års
upplaga av Energiruset vilket är en siffra som sticker ut
eftersom den nästan är i klass med rekordåret 2019.
Vi drar slutsatsen att Energiruset är ett motionslopp som
ligger rätt i tiden – och har redan börjat planeringen för
hur vi på nytt ska kunna lysa upp höstmörkret i början av
november 2022.
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Nya tjänster som gav eko i världen
En solkarta som fick stor uppmärksamhet – och en restavfallspåse av
papper.
Det är två nya produkter som vi lanserade under 2021.
För att vi ska nå vår vision att bli främst med ny energi
behöver vi kontinuerligt utveckla våra verksamheter. Ett
av våra verksamhetsmål för 2021 var att vi skulle lansera
tio nya produkter och tjänster, ett mål vi nådde i slutet av
året.

Samarbete med KTH
Under 2021 lanserade vi den uppdaterade Solkartan,
en tjänst där alla Karlstadsbor kan rita in solceller på sitt
eget tak och direkt få en realistisk kalkyl för vad en solcellsanläggning skulle ge, både produktionsmässigt och
ekonomiskt. Till skillnad mot många andra solkartor ger
vår solkarta ett mer träffsäkert resultat då den använder
sig av artificiell intelligens.
Solkartan är ett välkommet verktyg för solcellsintresserade privatpersoner som behöver stöd och beräkna investeringar i solceller. Verktyget kompletterar även bolagets
säljprocess.

bland andra Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Karlstads kommun, har väckt intresse från hela världen.

Restavfallspåse av papper
En annan produkt som väckte stort nationellt intresse var
vår restavfallspåse av papper. Ett av våra hållbarhetsmål
är att minska mängden plast i restavfallet som energiåtervinns eftersom förbränning av plast ger upphov till
utsläpp av fossil koldioxid.
Vi har tillsammans med aktörer i länet, arbetat fram en
prototyp på en fiberbaserad restavfallspåse som också är
förslutningsbar. Vi har nämligen noterat att en del kunder
har börjat använda bärkassar av papper för sitt restavfall,
något som lett till att löst restavfall hamnar på gatan i och
med att bärkassarna inte är möjliga att försluta på ett
enkelt sätt. Under slutet av 2021 började den fiberbaserade påsen testas hos ett antal kunder, ett test som ska
utökas under början av 2022.

Solkartan, som har tagits fram efter ett samarbete med

Snabbladdare för tunga fordon

Rekordstor solcellsanläggning

Under hösten 2021 invigde landshövding Georg Andrén vår snabbladdare för
tunga fordon. Laddaren är den första i
sitt slag i Värmland och ger möjlighet att
snabbladda tunga eldrivna fordon.

Solceller är ett av våra nya affärsområden. Tillsammans med vår partner
Nordic Solar erbjuder vi nyckelfärdiga
solcellspaket till både företag och privatpersoner.
Efterfrågan på produkten fortsätter att

Projektet, som har drivits tillsammans
med vårt systerbolag Karlstads El- och
Stadnät samt LBC Värmland, är ett
exempel på vad man kan åstadkomma
med god regional samverkan, vilket
bådar gott inför kommande initiativ inom
ramen för det regionala Elektrifieringslöftet.

24

24 Ekonomisk hållbarhet

öka och under 2021 installerade vi flera
nya anläggningar hos våra kunder, den
största på möbelföretaget Mio Sonnelids
tak.
För att möta den ökade efterfrågan
anställer vi en teknisk säljare.
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Arbete mot
korruption

Ekonomiska
risker

På Karlstads Energi har vi noll-

Låga priser på el
Åtgärder: Vi lägger dagligen prisberoende bud för elproduktionen till nästkommande dag. På så sätt är vi med
i budgivningen på Nord Pool och prognosen kan ökas på dyrare timmar och minskas på billigare. Detta ger en säkrare
intäkt för den el som produceras.

tolerans mot mutor och korruption.
Varje år gör vi en risk- och väsentlighetsanalys där
resultatet utgör ett underlag när vi ska prioritera vilka
områden som tas upp i den interna kontrollplanen.

Volatila elpriser ger höga profilkostnader och
minskad lönsamhet
Åtgärder: Mer resurser avsätts till elhandelsverksamheten
för att hitta lösningar som säkerställer lönsamheten.

I planen för 2021 fokuserade vi bland annat på inköp
av varor och tjänster.

Teknikutveckling på konkurrerande alternativ
Granskningen visade på att de inköp som görs följer de
avtal bolaget tecknat med leverantörer efter att offentliga upphandlingar genomförts. Även de direktupphandlingar som genomförts under året har följt våra rutiner.

Åtgärder: Ständigt pågående förbättringsarbete. En allmän
kostnadsöversyn i bolaget pågår löpande.

Under 2021 påbörjades även en intern kontroll av ITsäkerheten där vi identifierade ett antal förbättringsområden, exempelvis avslut av behörigheter vid avslutad
anställning. Detta är område vi kommer att arbeta
vidare med under 2022.

Åtgärder: En tjänst som bränslestrateg tillsattes under
2021.

Konkurrens om råvaran ger högre
råvarupriser

Effekten av politiska beslut på Sverige- och
EU-nivå som påverkar affärsmodellen
Åtgärder: Genom vår branschförening Energiföretagen Sverige håller vi oss uppdaterade om de politiska beslut som
berör oss och som fattas på europeisk och nationell nivå.

Negativa effekter av klimatförändringar
Åtgärder: En effektregel säkrar en mer hållbar effektintäkt
över tid. Starkt fokus på utveckling av nya produkter och
tjänster.

Hotbilder- som sabotage & dataintrång
Åtgärder: Vår säkerhetschef stödjer dagligen organisationen i arbetet. Vi har uppdaterat bolagets Risk- och Sårbarbarhetsanalys och bolagets samtliga chefer har genomgått
krisledningsutbildning.

Minskade volymer av el, värme och avfall
Åtgärder: Utveckling av nya produkter och tjänster som ökar
våra intäkter. Stark efterfrågan på vårt solcellserbjudande
ledde till beslut att utöka med en teknisk säljare.

Effekterna av utvecklat producentansvar
på FNI
Åtgärder: Vi jobbar nära producenterna så att det framtida
insamlingssystemet anpassas till de förutsättningar vi har
i Karlstad. 2 300 kunder har redan idag tecknat sig för
tjänsten där vi hämtar pappers- och plastförpackningar vid
tomtgräns.
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Vår hållbarhetsrapport är tryckt hos ett ISO 14 001-licensierat tryckeri.
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